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ВОВЕД 

 

Фондацијата НВО Инфоцентар Скопје и во 2016 година, интензивно работеше на зголемувањето на 
видливоста и влијанието на граѓанските иницијативи во Македонија, на подобрувањето на квалитетот на 
информациите што граѓаните ги добиваат од медиумите за клучните општествени процеси и настани, 
поттикнуваше јавни дебати за клучните општествени процеси како што е потребата од одржување попис 
во Република Македонија, слободата на изразување и слободата на здружување, а започна и процес на 
мониторинг на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела, 
како и набљудување на работата на Народниот правобранител на Република Македонија. 

 

Визијата на НВО Инфоцентарот е демократски развиено македонско општество, со влијателен, 

одржлив и транспарентен граѓански сектор. 

 

Мисијата е НВО Инфоцентарот да биде креатор на позитивната репутација, доверба и влијание 

на граѓанскиот сектор во  општеството, со развиена, постојана и одржлива експертиза во сферата 
на односите со јавноста и јавното застапување. 

 

 

ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ ВО 2016 ГОДИНА 

 

ЗАСТАПУВАЊЕ ЗА СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ  

НВО Инфоцентарот и во 2016 година продолжи со реализација на проектот „Застапување за слобода на 
изразување“ финансиран од Проектот на УСАИД за граѓанско општество. Проектот, започнат во 2015 
година, се реализираше со цела да поттикне промоција, практикување и одбрана на правото на слобода 
на изразување  во најширока смисла и на правото на слободно граѓанско здружување. 

Проектот опфати серија активности: континуирано следење, анализирање и обелоденување на 
состојбата со слободата на изразување и слободата на здружување, функционирање на интернет 
поддомен за слободата на изразување и слободата на здружување, серија работилници за граѓанските 
активисти, серија дебати за значењето и состојбата со слободата на изразување и слободата на 
здружување и поддршка на мали локални граѓански акции за промоција и одбрана на слободата на 
изразување и слободата на здружување. 

Со цел да го засили јавниот притисок и да ја зајакне јавната дебата за слободата на изразување и 
слободата на здружување во Македонија, НВО Инфоцентарот спроведе континуирано следење, 
анализирање и документирање на состојбата со овие права и примената на релевантните политики. Беа 
регистрирани десетици случаи на загрозување на слободата на изразување и слободата на здружување 
и за нив се објавени прилози и реакции на поддоменот http://nvoinfocentar.mk/sloboda/. 

НВО Инфоцентарот реализираше осум работилници за слободата на изразување и слободата на 
здружување, како и за комуникациски вештини и алатки, со цел да ги зајакне на капацитетите на 
граѓанскиот сектор. Работилниците беа реализирани во Битола, Прилеп, Струмица и Кавадарци со вкупно 
86 учесници - граѓански активисти од овие градови. 

Исто така, беа одржани и шест дебати во Прилеп, Крива Паланка, Струга, Велес, Гевгелија и во Тетово 
со околу 220 учесници главно граѓани и активисти. 

Во рамките на проектот се спроведе и континуиран мониторинг на 16 медиуми (дневните весници 
"Слободен Печат", "Утрински весник", "Нова Македонија", "Дневник" и "Вечер", централните 
информативни емисии на телевизиите 24 Вести, Телма, Канал 5, Сител и МРТ1; информативните 

http://www.nvoinfocentar.mk/
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интернет портали Plusinfo.mk, A1on.mk, NovaTV.mk, Kurir.mk, Republika.mk и интернет страната на 
неделниот магазин Фокус).  

НВО Инфоцентарот во 2016 година објави две анализи за 
слободата на изразување и слободата на здружување во 
медиумите „Слободата на изразување и слободата на 
здружување во медиумите во 2015 година“, која го опфаќа 
периодот 15 јануари – 25 декември 2015 година и анализата 
„Медиуми и слобода на изразување 2016“. Исто така ја 
подготви и објави анализата „Политичарите и судските 
случаи за навреда и клевета“ која се однесува на периодот 
јануари 2013 – декември 2015 година, и тројазичната 
публикација „Слобода за слободата на изразување“ на 
македонски, албански и англиски јазик.  

Со цел да ги подобри знаењата и вештините за јавно 
застапување на граѓанските активисти како и да ги поддржи 

и промовира активностите во одбрана на слободата на изразување и правото на слободно здружување 
на граѓаните проектот е поддржа 10 мали граѓански акции: „Контрапротести визави протести" на 
Регионалниот Центар за одржлив развој од Кратово; „Здружени за слободно изразување” на People to 
People International од Скопје; „Говорот на омраза не е слобода на изразување" на Слободна Македонија 
од Скопје, „Документарци за Ромите“ на Хуманитарното и добротворно здружение на Ромите - Англунипе 
од Кичево, „Животот на еднородителските семејства е чиста форма на уметност" на Здружението на 
семејствата со еден родител - Една може од Скопје; "Јавност зад затворени врати" на Здружението 
Сведок од Скопје; серија перформанси "Лажни пророци" на неформалната иницијатива „Свирчиња“ од 
Скопје; „Искажи се!" на Центарот за развој од Тетово, "Десетте заповеди по Прибе" на Здружението 
Бистра Ростуше и "Пет лекции за петка по човекови права" на Здружението Медиа плус од Штип. 

 

ДЕМОГРАФИЈАТА – КВАЛИТЕТ НА ЖИВЕЕЊЕ, А НЕ САМО БРОЈКИ 

Со цел за го засили јавниот притисок за нужноста од креирање и 
спроведување квалитетни и недискриминаторски демографски 
политики, за прочистување на избирачкиот список и за забрзување на 
подготовките за спроведување  попис на населението, НВО 
Инфоцентарот во соработка со Македонскиот центар за европско 
образование, Центарот за развој на медиуми и 8-ми Септември од 
Скопје, продолжи со реализацијата на проектот „Демографијата – 
квалитет на живеење, а не само бројки“, поддржан од Проектот на 
УСАИД за граѓанско општество - компонента Заеднички акции. 

Во рамките на проектот беше спроведено истражувањето за 
состојбите и перцепциите на граѓаните околу влијанието на 
демографските движења врз регионалниот развој, проблемите и 
ефектите на актуелните демографски политики врз граѓаните и 
нивниот квалитет на живот, видот и интензитетот на внатрешните и 
надворешните миграции на населението и др. Теренското 
истражување беше спроведено во сите осум плански региони - 
Вардарски регион (Велес, Кавадарци), Источен регион (Штип и 
Виница), Југозападен регион  (Дебар, Струга), Југоисточен регион 
(Гевгелија и Струмица), Пелагониски регион (Прилеп и Битола), 
Полошки регион (Тетово и Гостивар), Североисточен регион 
(Куманово и Крива Паланка), Скопски регион (Скопје). Во секој 
плански регион беа анкетирани 60 луѓе (анонимно) на возраст од 20 
до 35 години, што значи вкупно 480 испитаници и тоа, 50% мажи и 
50% жени. За потребите на оваа аналитичка компонента беше 
подготвен прашалник со вкупно 21 прашање, а анкетата ја 

http://nvoinfocentar.mk/analiza_kritickite_gragjani_se_drzavni_neprijateli_za_provladinite_mediumi/
http://nvoinfocentar.mk/analiza_kritickite_gragjani_se_drzavni_neprijateli_za_provladinite_mediumi/
http://nvoinfocentar.mk/analiza-slobodata-na-izrazuvanje-i-zdruzuvanje-vo-mediumite-vo-2016/
http://nvoinfocentar.mk/politicarite-i-sudskite-slucai-za-navreda-i-kleveta/
http://nvoinfocentar.mk/politicarite-i-sudskite-slucai-za-navreda-i-kleveta/
http://nvoinfocentar.mk/sloboda-za-slobodata-na-izrazuvanje/
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реализираа 16 анкетари, по двајца во секој плански регион. 
Анкетарите беа предложени од страна на локални граѓански 
организации и иницијативи со кои НВО Инфоцентарот остварува 
соработка и кои се дел од мрежата за поттикнување јавна дебата за 
значењето на пописот – Ајде, ПАКТИС Прилеп, АКВА Струга, 
Патокази Гевгелија, Организација на жени Струмица, Проект МК ЕУ 
Кавадарци, Фокус Велес, Фондацијата за развој на локалната 
заедница Штип, Центар за одржлив развој на заедницата Дебар, 
Регионален центар за одржлив развој Кратово, Центар за развој и 
унапредување на јавниот живот во Тетово, МОФ, Цивил. 

Резултатите од истражувањето ќе бидат објавени во анализата 
„Анкета - Младите, планирањето на семејството и миграциите“. 
Резултатите од анализата беа искористени за подготовка на 
инфографици, објавени на веб страната на НВО Инфоцентарот, како 
и на неколку медиуми.  

За да ја поттикне и да ја засили јавната дебата за нужноста од 
кредибилен, релевантен и ажуриран избирачки список во кој 
граѓаните имаат доверба и кој претставува еден од клучните 
предуслови за фер, слободни и демократски избори, НВО 
Инфоцентарот со партнерските организации: Македонскиот центар за 
европско образование (МЦЕО), Осми Септември и Центарот за развој 
на медиуми, во овој последен квартал на проектот, организираше 8 
дебати за тоа каков избирачки список и попис ѝ се потребни на 
Република Македонија.  

На дебатите во Битола (10 мај 2016), Струмица (12 мај 2016), Кавадарци (17 мај 2016), Велес (19 мај 
2016), Тетово (31 мај 2016) и во Дебар (2 јуни 2016) се дискутираше  за актуелните прашања и 
предизвици поврзани со  избирачкиот список – Кои се научените лекции од неодамнешниот процес на 
(не)прочистување на избирачкиот список? Зошто ДИК не успеа да профункционира како независна 
институција? Кои се можните начини за успешно прочистување или создавање нов кредибилен избирачки 
список? Дали е возможно прочистување на избирачкиот список без попис? Какви се постојните бази на 
податоци? Како Македонија може да добие веродостоен, функционален и кредибилен единствен 
регистер на граѓаните? 

Серијата јавни настани заврши со дебата во Скопје на 29 јуни 2016, насловена како: „Прочистен 
избирачки список – (не)возможна мисија?“. На дебатите присуствуваа вкупно 120 претставници на 
граѓански организации, новинари, претставници од локалните власти и подрачните единици на 
министерства, членови на ДИК, членови на политички партии и др. 

Во рамките на проектот беше подготвена и објавена студијата 
„Каков попис и избирачки список ѝ се потребни на 
Македонија?“. Публикацијата е двојазична (на македонски и на 
англиски јазик), а се однесува на постојните модели на 
спроведување пописи (традиционален, базиран на регистри и 
комбиниран) и нивната применливост, иницирано од најавата 
на Премиерот за „електронски попис“ во државата, на 
евентуалната поврзаност на пописот со прочистувањето на 
избирачкиот список, како и на можните начини за ефикасно 
прочистување на избирачкиот список.  

Со цел да ја засили јавната дебата НВО Инфоцентарот 
поддржа осум аналитичко-истражувачки стории на тема: 
демографија, попис, избирачки список и миграции. Од вкупно 

дваесет апликации на јавниот повик за аналитичко-истражувачки стории беа селектирани вкупно 8 
новинари кандидати, кои под менторство на НВО Инфоцентарот и новинарката Гордана Дувњак 
подготвија осум новинарски стории. Сториите во текот на јуни и почетокот на јули 2016 беа објавени на 

http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2016/07/korekcija-Anketa_Mladite-semejstvoto-i-migraciite-12.07.2016-1.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2016/06/Izvestaj-Popis-4web.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2016/06/Izvestaj-Popis-4web.pdf


4 

порталите: Плусинфо и А1.он, а преводите на албански јазик беа објавени на порталот Порталб. Овие 
стории беа споделувани и на другите портали, како на пример Либертас, Бриф, Радио МОФ, Репортер и 
др. Новинарските текстови се однесуваа на фантомските гласачи и состојбата со избирачкиот список во 
државата, на демографските движења, на иселувањето на младите луѓе, на бегалците и трговијата со 
деца, на градежната експанзија која влијае врз квалитетот на живеење и др. 

 

ИЗБОРИ 2016: А КАДЕ Е ОВДЕ ПОПИСОТ?! 

Во периодот пред одржувањето на Предвремените парламентарни 
избори 2016, НВО Инфоцентарот спроведе анализа на изборните 
програми на политичките партии во врска со нивните намери и планови за 
организирање и одржување сеопфатен попис на населението во 
Република Македонија. 

Анализата „Избори 2016: А каде е овде пописот?!“ покажа дека иако, 
Македонија е единствена земја во Европа без спроведен попис на 
населението веќе 14 години, сепак, оваа исклучително важна статистичка 
операција не зазема значајно место во изборните програми на партиите и 
коалициите. Имајќи го ова предвид, НВО Инфоцентарот, јавно ги потсети 
учесниците во изборниот процес на очекувањата и на препораките од 
граѓанската и експертската јавност поврзани со пописот: Итен приоритет 
за новата влада формирана после изборите, меѓу другото, мора да биде 
подготовката и спроведувањето сеопфатен попис на населението, според 
сите меѓународни стандарди и со засилено меѓународно набљудување; 
Новата влада ќе треба да обезбеди политички консензус и волја да се 
реализира пописот, а тоа подразбира да се решат политичките прашања 
и да му се дозволи на Заводот за статистика, стручно и независно да ја 
реализира оваа исклучително важна статистичка операција; Во 
Македонија не постојат услови за спроведување попис базиран на 
регистри. Од клучно значење е да се спроведе релевантен и кредибилен 
попис преку традиционално теренско попишување на населението; 
Паралелно со ова треба да се спроведуваат активности за  создавање и 
поврзување на регистрите на граѓани. 

 

 

 

 

ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ РЕФОРМИ 

НВО Инфоцентарот, како партнерска организација е активно вклучен во реализацијата на проектот 
„Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“ кој се спроведува заедно со Центарот за 

граѓански комуникации и БИРН Македонија. Проектот е поддржан 
од Европската Унија, преку програмата ИПА 2014 за поддршка на 
граѓанското општество и медиумите. 

Целта на проектот е да создаде јадро на добро обучени 
истражувачки новинари, како и мрежа од локални граѓански 
организации од земјата кои со нивната работа и во соработка со 
новинарите ќе придонесат за подобрување на истражувачкото 
новинарско известување и за подобро информирање на јавноста. 

НВО Инфоцентарот беше активно вклучен во спроведувањето на 
мониторингот на медиумите за процена на квантитетот и квалитетот 
на истражувачкото и аналитичкото новинарско известување. 

http://nvoinfocentar.mk/izbori2016-a-kade-e-ovde-popisot/
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Мониторингот се спроведе со цел да овозможи не само оцена на состојбите и мерење на промените, туку 
и да послужи како основа за прилагодување на проектните активности во насока на засилена примена на 
истражувачкото новинарство.  

Во рамки на проектот беше организирана дебатата „Застапеност и квалитет на истражувачките 
новинарски текстови“ на која се дискутираше за наодите од мониторингот со претставници на сите 
засегнати страни (новинари, медиуми, новинарски и медиумски здруженија, регулаторните тела и 
невладини организација кои работата на полето на медиумите), а се отворија прашањата за слабата 
примена на техничките на истражувачко новинарство во земјата и за начините за надминување на дел од 
ограничувачките фактори.  

НВО Инфоцентарот, во 2016 година, ја организираше првата од серијата осум работилници за граѓански 
организации и новинари, предвидени во текот на тригодишниот проект. Работилницата „Како до 
поквалитетни истражувања и подобра соработка“ се одржа во Тетово, а овозможи размена на вештини, 
информации и искуства, како и можности за подобра комуникација и соработка меѓу граѓанските 
организации и новинарите. 

 

МОНИТОРИНГ НА ЕФИКАСНОСТА, ЕФЕКТИВНОСТА, ТРАНСПАРЕНТНОСТА И 
ОДГОВОРНОСТА НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ТЕЛА ЗА МЕДИУМИТЕ – PROFORMANCE WATCH 

НВО Инфоцентарот, како партнерска организација, заедно 
со Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО) 
Транспарентност Македонија и Хелсиншкиот комитет за 
човекови права на Република Македонија, е активно вклучен 
во реализацијата на проектот „Мониторинг на ефикасноста, 
ефективноста, транспарентноста и одговорноста на 
регулаторните тела за медиумите – PROformance watch“. 
Проектот ќе се реализира во периодот септември 2016 – 
март 2018 година, a е поддржан од Британската амбасада 
во Република Македонија.  

Проектот будно го мониторира работењето на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и 
Агенцијата за електронски комуникации (АEK), односно, 
има за цел да утврди кои се нивните силни и слаби страни, 
како и која е нивната отпорност на надворешни влијанија и 
притисоци. Во рамките на овој проект, работата на двата 
регулатора (АВМУ и АЕК) ќе се следи низ призмата на 
заштитата на јавниот интерес. 

НВО Инфоцентарот учествување во изработката на 
Основниот документ за мониторинг на АВМУ и АЕК кој ја 
дава основната рамка за поставеноста на регулаторите, 

како и во подготовката на методологијата на мониторинг. 

 

ГРАЃАНСКИ МОНИТОРИНГ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Во 2016 година, НВО Инфоцентарот, во соработка со Хелсиншкиот комитет за човекови права, започна 
со реализација на проектот „Граѓански мониторинг на Народниот правобранител“, поддржан од 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави (САД). Проектот има за цел да ги детектира 
слабостите и препреките во работата на Омбудсманот, да го препознае степенот на влијание што го има 
Омбудсманот врз владините и државните институции, да предложи активности за надминување на 
неправилностите и препреките, да го зајакне граѓанскиот притисок и да поттикне јавна дебата за улогата 
и потребата од проактивна, отворена, ефикасна канцеларија на Народниот правобранител како чувар на 

http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2017/01/Izvestaj_Osnoven-dokument_MK.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2017/01/Monitoring-matrica-MK.pdf
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граѓаните во случаите на институционална дискриминација и тортура. Едногодишниот проект ќе се 
реализира до ноември 2017 година. 

НВО Инфоцентарот го набљудуваше известувањето на медиумите за работата на Народниот 
правобранител (НП). Во периодот ноември - декември 2016 беа набљудувани 12 медиуми: телевизиите 
24 Вести, Телма, Сител и МРТ1 (нивните централни информативни емисии и интернет страници), 
дневните весници Утрински весник, Слободен печат, Дневник и Вечер (нивните интернет-страници/ 
електронски изданија), како и порталите А1.он, Плусинфо, Република и Курир. Предмет на квалитативно - 
квантитативна анализа беа новинарските прилози и текстови посветени на Народниот правобранител и 
неговата работа. Беше следена и анализирана содржината на објавените материјали, пред сѐ од аспект 
на темата и новинарскиот пристап и тон на известување. Резултатите од анализата беа објавени во 
извештајот Народниот правобранител во медиумите - селективен новинарски интерес. 

 

МРТ1 ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ? 

Во септември 2016 година, НВО Инфоцентарот започна со 
реализација на проектот „МРТ1 во функција на граѓаните?“, 
поддржан од Фондацијата Отворено општество - Македонија 
(ФООМ). Основната цел на овој проект е да утврди дали 
информативната програма на првиот телевизиски канал (МРТ1) на 
Македонската радиотелевизија, во периодот пред и за време на 
предвремените парламентарни избори одржани на 11 декември 
2016 година, информирала професионално, непристрасно и 
балансирано односно дали и до кој степен ја исполнува својата 
улога на јавен радиодифузен сервис, како и да ја поттикне јавната 
и стручната дискусија за видот и степенот на потребни реформи на 
МРТ.  

НВО Инфоцентарот ги набљудуваше и анализираше на редовна 
основа главните вести на МРТ1 и дебатните емисии за време на 
кампањата. Наодите од мониторингот се објавуваа на редовна 
основа - до изборната кампања беа објавени два извештаи, за 
време на кампањата беа објавени три неделни извештаи, а до 
крајот на проектот ќе биде објавен завршен/финален извештај. 
Резултатите од анализата беа искористени за подготовка на 
инфографици. Објавените материјали, редовно дистрибуирани до 
медиумите, можат да се најдат на 
 http://nvoinfocentar.mk/category/monitoring-mediumi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2016/12/Ombudsman_mediumi_dekemvri-2016_final.pdf
http://nvoinfocentar.mk/category/monitoring-mediumi
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ФИНАНСИСКА СЛИКА - 2016 ГОДИНА 

НВО Инфоцентарот во 2016 година располагаше со вкупен буџет од 3.915.000 денари, средства добиени 
за реализација на проектни активност од повеќе донатори.  

 

 

 

 

 
Фондација НВО Инфоцентар Скопје 
Ул. Васил Главинов, 3/4-2, Скопје 
contact@nvoinfocentar.org.mk 
info@nvoinfocentar.org.mk 
www.nvoinfocentar.mk 
 
 
Скопје, јануари 2017 
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